
                                                                                                              “Тасдиқлайман” 

                                                                                                                ____________ 

Кафедра мудири доц.Сатторқулов О.Т 

 

                                                                                            «______»    ______ 2017 йил 

 

Гулистон Давлат Университети  “Иқтисодиёт” кафедраси 

“Солиқ ва солиққа тортиш”  фанидан  якуний 

назорат иши саволлари 

1. Солиқ тушунчаси, белгилари, иқтисодий мохияти ва объектив 

зарурлиги. 

2. Жисмоний шахслар даромад солигини ҳисоблаш ва бюджетга тулаш 

тартиби. 

3. Қўшилган қиймат солиғи ҳисобланиш ва бюджетга тўланиш тартибини 

тушунтиринг 

4. Юридик шахс тушунчаси ва улардан ундириладиган солиқлар таркиби. 

5. Акциз солиғи тўловчиларига таъриф беринг 

6. Жисмоний шахслардан ундириладиган мол-мулк солиги, уни хисоблаш 

ва бюджетга утказиш тартиби. 

7. Солиқ функциялари. 

8. Жисмоний шахсларнинг даромад солиғини ҳисоблаш ва бюджетга 

тўлаш тартиби. 

9. Қўшилган қиймат солиғини ҳисоблаш ва бюджетга тўлаш тартиби. 

10. Солиқ тамойиллари. 

11. Юридик шахсларнинг даромад солиғи тўловчилари, объекти ва 

имтиѐзлари. 

12. Жисмоний шахслар мол-мулки таркиби ва солиққа тортишнинг 

ахамияти. 

13. Солиқларнинг иқтисодий моҳиятига кура булиниши. 

14. Жисмоний шахслар даромад солигидан белгиланган имтиѐзлар тизими. 

15. Мол-мулкнинг уртача колдик кийматини аниклаш ва кайта бахолаш 

тартиби.  

16. Солиқ элементлари. 

17. Юридик шахсларнинг даромадлари. 

18. Акциз солиғига таъриф беринг 

19. Умумдавлат ва маҳаллий солиқларнинг фарқи.Ҳуқуқий ва жисмоний 

шахслардан олинадиган солиқлар. 

20. Жисмоний шахсларнинг даромад солиғи бўйича ўрнатилган 

имтиѐзларни изоҳланг 

21. Мол-мулк солигини хисоблаш ва бюджетга утказиш тартиби. 

22. Юридик шахсларнинг даромад солиғини ҳисоблаш ва бюджетга тўлаш 

тартиби. 

23. Нолинчи даражали солиқ ставкасини жорий қилинишини изоҳланг 

24. Акциз солиғини эгри солиқлар ҳисобланишини сабабини тушунтиринг 

25. Жисмоний шахсларнинг даромадлари. 

26. Қўшилган қиймат солиғи тўловчилари, объекти ва имтиѐзлари. 



27. Жами даромадлардан қандай чегирмалар қилиниши аниқланг 

28. Жисмоний шахсларнинг даромад солиғи тўловчилари, объекти ва 

имтиѐзлари. 

29. Жами даромадлар таркибини таҳлил қилинг 

30. Қўшилган қиймат солиғини умумдавлат солиқлари ҳисобланишини 

тушунтиринг 

31. Солиқ тушунчаси, белгилари, иқтисодий мохияти ва объектив 

зарурлиги. 

32. Жисмоний шахсларнинг жами йиллик даромадларини такибини 

аниқланг 

33. Жами йиллик даромадлардан қандай чегирмалар қилиниши аниқланг 

34. Солиқ элементлари. 

35. Акциз  солиғи тўловчилари, объекти ва имтиѐзлари. 

36. Жисмоний шахслардан ундириладиган мол-мулк солиги, уни хисоблаш 

ва бюджетга утказиш тартиби. 

37. Умумдавлат ва маҳаллий солиқларнинг фарқи.Ҳуқуқий ва жисмоний 

шахслардан олинадиган солиқлар. 

38. Акциз  солиғини ҳисоблаш ва бюджетга тўлаш тартиби. 

39. Қўшилган қиймат солиғи тўловчиларига таъриф беринг 

40. Солиқ тушунчаси, белгилари, иқтисодий мохияти ва объектив 

зарурлиги. 

41. Қўшилган қиймат солиғи бўйича ўрнатилган имтиѐзларни изоҳланг 

42. Даромад солиғи тўловчиларига таъриф беринг 

43. Солиқ тушунчаси, белгилари, иқтисодий мохияти ва объектив 

зарурлиги. 

44. Жисмоний шахслар даромад солигини ҳисоблаш ва бюджетга тулаш 

тартиби. 

45. Қўшилган қиймат солиғи ҳисобланиш ва бюджетга тўланиш тартибини 

тушунтиринг 

46. Юридик шахс тушунчаси ва улардан ундириладиган солиқлар таркиби. 

47. Акциз солиғи тўловчиларига таъриф беринг 

48. Жисмоний шахслардан ундириладиган мол-мулк солиги, уни хисоблаш 

ва бюджетга утказиш тартиби. 

49. Солиқ функциялари. 

50. Жисмоний шахсларнинг даромад солиғини ҳисоблаш ва бюджетга 

тўлаш тартиби. 

51. Қўшилган қиймат солиғини ҳисоблаш ва бюджетга тўлаш тартиби. 

52. Солиқ тамойиллари. 

53. Юридик шахсларнинг даромад солиғи тўловчилари, объекти ва 

имтиѐзлари. 

54. Жисмоний шахслар мол-мулки таркиби ва солиққа тортишнинг 

ахамияти. 

55. Солиқларнинг иқтисодий моҳиятига кура булиниши. 

56. Жисмоний шахслар даромад солигидан белгиланган имтиѐзлар тизими. 



57. Мол-мулкнинг уртача колдик кийматини аниклаш ва кайта бахолаш 

тартиби.  

58. Солиқ элементлари. 

59. Юридик шахсларнинг даромадлари. 

60. Акциз солиғига таъриф беринг 

61. Умумдавлат ва маҳаллий солиқларнинг фарқи.Ҳуқуқий ва жисмоний 

шахслардан олинадиган солиқлар. 

62. Жисмоний шахсларнинг даромад солиғи бўйича ўрнатилган 

имтиѐзларни изоҳланг 

63. Мол-мулк солигини хисоблаш ва бюджетга утказиш тартиби. 

64. Юридик шахсларнинг даромад солиғини ҳисоблаш ва бюджетга тўлаш 

тартиби. 

65. Нолинчи даражали солиқ ставкасини жорий қилинишини изоҳланг 

66. Акциз солиғини эгри солиқлар ҳисобланишини сабабини тушунтиринг 

67. Жисмоний шахсларнинг даромадлари. 

68. Қўшилган қиймат солиғи тўловчилари, объекти ва имтиѐзлари. 

69. Жами даромадлардан қандай чегирмалар қилиниши аниқланг 

70. Жисмоний шахсларнинг даромад солиғи тўловчилари, объекти ва 

имтиѐзлари. 

71. Жами даромадлар таркибини таҳлил қилинг 

72. Қўшилган қиймат солиғини умумдавлат солиқлари ҳисобланишини 

тушунтиринг 

73. Солиқ тушунчаси, белгилари, иқтисодий мохияти ва объектив 

зарурлиги. 

74. Жисмоний шахсларнинг жами йиллик даромадларини такибини 

аниқланг 

75. Жами йиллик даромадлардан қандай чегирмалар қилиниши аниқланг 

76. Солиқ элементлари. 

77. Акциз  солиғи тўловчилари, объекти ва имтиѐзлари. 

78. Жисмоний шахслардан ундириладиган мол-мулк солиги, уни хисоблаш 

ва бюджетга утказиш тартиби. 

79. Умумдавлат ва маҳаллий солиқларнинг фарқи.Ҳуқуқий ва жисмоний 

шахслардан олинадиган солиқлар. 

80. Акциз  солиғини ҳисоблаш ва бюджетга тўлаш тартиби. 

81. Қўшилган қиймат солиғи тўловчиларига таъриф беринг 

82. Солиқ тушунчаси, белгилари, иқтисодий мохияти ва объектив 

зарурлиги. 

83. Қўшилган қиймат солиғи бўйича ўрнатилган имтиѐзларни изоҳланг 

84. Даромад солиғи тўловчиларига таъриф беринг. 

85. Солиқларнинг иқтисодий моҳияти ва объектив зарурлиги. 

86. Солиқларнинг умумий белгилари ва бошқа иқтисодий категориялардан 

фарқи. 

87. Солиқларнинг функциялари, вазифалари ва тамойиллари. 



88. Солиқ элементларининг иқтисодий моҳияти ва аҳамияти. 

89. Солиқ элементларининг таркиби. 

90. Солиқ механизми.  

91. Солиқ сиѐсати ва унинг ҳуқуқий асослари.  

92. Солиқ сиѐсатининг стратегияси ва тактикаси. 

93. Ўзбекистон Республикаси солиқ сиѐсатининг ўзига хос хусусиятлари ва 

асосий йўналишлари. 

94. Солиқ тизимининг моҳияти ва аҳамияти. 

95. Солиқларни иқтисодий моҳиятига кўра гуруҳланиши. 

96. Ўзбекистон Республикаси солиқ тизимининг шаклланиш ва 

ривожланиш босқичлари..  

97. Солиқ сиѐсатининг макроиқтисодий самараси. 

98. Солиқ юки ва уни аниқлаш тартиби. 

99. Солиқларни ялпи талаб ва ялпи таклифга таъсири. 

100. Солиқ ва инвестицияларни ўзаро боғлиқлиги  

101. Юридик шахслардан олинадиган солиқлар ва макроиқтисодий 

ҳолатнинг корреляцион боғлиқлиги. 

102. Юридик шахслардан олинадиган солиқлар бўйича солиқ юки ва уни 

аниқлаш тартиби.  

103. Юридик шахслардан олинадиган солиқлар тушумлари динамикасининг 

тренд таҳлили. Лаффер эгри чизиғи. 

104. Юридик шахслардан олинадиган солиқларнинг ялпи талаб ва ялпи 

таклифга таъсири. 

105. Юридик шахслардан олинадиган солиқларни мамлакатдаги 

инвестицион муҳитга таъсири. 

106. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг иқтисодий моҳияти 

ва солиқ тизимидаги тутган ўрни. 

107. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи тўловчилари таркиби ва 

солиқ солиш объекти, солиқ солиш базаси, фойда солиғи бўйича имтиѐзлар 

ва солиқ ставкалари. 

108. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғини ҳисоблаш ва давлат 

бюджетга ўтказиш тартиби. 

109. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғини бухгалтерия 

ҳисобида юритиш.  

110. Қўшилган қиймат солиғининг иқтисодий мазмуни.  

111. Қўшилган қиймат солиғининг давлат бюджети даромадларини 

шакллантиришда тутган ўрни. 

112. Қўшилган қиймат солиғи тўловчилари, солиқ солиш объекти ва солиқ 

солинадиган база. 

113. Қўшилган қиймат солиғи ставкалари ва қўшилган қиймат солиғи 

бўйича имтиѐзлар.  

114. Қўшилган қиймат солиғини ундириш усуллари ва қўшилган қиймат 

солиғини тўлаш муддатлари. 

115. Акциз солиғининг иқтисодий моҳияти ва солиқ тизимида тутган ўрни. 

116. Акциз солиғини тўловчилар ва солиқ солиш объекти. 



117. Акциз тўланадиган товарлар рўйхати ва акциз солиғи ставкалари солиқ 

солинадиган база.  

118. Акциз солиғини ҳисоблаш  ва тўлаш тартиби  

119. Ободонлаштириш ва  инфратузилмани ривожлантириш солиғининг 

иқтисодий мазмуни. 

120. Ободонлаштириш ва  инфратузилмани ривожлантириш солиғи 

объекти. 

121. Ободонлаштириш ва  инфратузилмани ривожлантириш солиғини 

хисоблаш тартиби 

122. Юридик шахслардан олинадиган  ресурс солиқларининг иқтисодий 

моҳияти ва солиқ тизимидаги тутган ўрни. 

123. Ер қаъридан фойдаланувчилар учун солиқлар ва махсус тўловларни 

тўловчилари таркиби, солиқ солиш объекти, имтиѐзлар, солиқ ставкалари ва 

ҳисоблаш тартиби. 

124. Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ тўловчилар, солиқ 

солиш объекти, базаси, солиқ имтиѐзлари ва ҳисоблаш тартиби. 

125. Юридик шахслардан олинадиган ер солиғини тўловчилар, солиқ солиш 

объекти, базаси, ставкалари ва солиқ имтиѐзлари, ҳисоблаш.   

126. Ўзбекистон Республикаси солиқ тизимида мол-мулк солиғини тутган 

ўрни ва ўзига хос хусусиятлари. 

127. Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни ундириш 

усуллари.  

128. Солиққа тортиш мақсадида мол-мулк тушунчаси ва мол-мулк солиғи 

тўловчилари таркиби. 

129. Мол-мулк бўйича солиққа тортиладиган объект ва солиқ солинадиган 

база. 

130. Юридик шахсларнинг мол- мулкига солинадиган солиқ ставкалари ва 

уларнинг табақаланиши. 

131. Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ бўйича 

имтиѐзлар. 

132. Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни ҳисоблаш ва 

бюджетга ўтказиш тартиби. 

133. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига солиқ 

солишнинг соддалаштирилган тартибининг қўлланилишининг иқтисодий 

моҳияти ва аҳамияти. 

134. Микрофирмалар ва кичик корхоналарни фаолиятини солиққа тортиш 

тартиби. 

135. Савдо ва умумий овқатланиш корхоналарини солиққа тортиш. 

136. Ягона ер солиғини ҳисоблаш ва бюджетга тўлаш тартиби. 

137. Қатъий белгиланган солиқ механизми. 

138. Солиқларнинг иқтисодий моҳияти ва объектив зарурлиги. 

139. Солиқларнинг умумий белгилари ва бошқа иқтисодий категориялардан 

фарқи. 

140. Солиқларнинг функциялари, вазифалари ва тамойиллари. 

141. Солиқ элементларининг иқтисодий моҳияти ва аҳамияти. 



142. Солиқ элементларининг таркиби. 

143. Солиқ механизми.  

144. Солиқ сиѐсати ва унинг ҳуқуқий асослари.  

145. Солиқ сиѐсатининг стратегияси ва тактикаси. 

146. Ўзбекистон Республикаси солиқ сиѐсатининг ўзига хос хусусиятлари ва 

асосий йўналишлари. 

147. Солиқ тизимининг моҳияти ва аҳамияти. 

148. Солиқларни иқтисодий моҳиятига кўра гуруҳланиши. 

149. Ўзбекистон Республикаси солиқ тизимининг шаклланиш ва 

ривожланиш босқичлари..  

150. Солиқ сиѐсатининг макроиқтисодий самараси. 

151. Солиқ юки ва уни аниқлаш тартиби. 

152. Солиқларни ялпи талаб ва ялпи таклифга таъсири. 

153. Солиқ ва инвестицияларни ўзаро боғлиқлиги  

154. Солиқ тўловчилардан олинадиган солиқлар ва макроиқтисодий 

ҳолатнинг корреляцион боғлиқлиги. 

155. Солиқ тўловчилардан олинадиган солиқлар бўйича солиқ юки ва уни 

аниқлаш тартиби.  

156. Солиқ тўловчилардан олинадиган солиқлар тушумлари 

динамикасининг тренд таҳлили. Лаффер эгри чизиғи. 

157. Давлат бюджети- давлат молиясининг марказий бўғини сифатида. 

158. Давлат даромадларининг шаклланиш манбалари: даромадларнинг ички 

ва ташқи манбалари.  

159. Мамлакат миллий даромади ва миллий бойликнинг бир қисми - давлат 

даромадларининг асосий манбаи сифатида. 

160. Давлат даромадларини жалб қилиш усуллари: солиқлар; заѐм чиқариш; 

эмиссия; давлат мулкини эксплуатация қилиш ва сотишдан келган 

даромадлар.  

161. Давлат бюджети даромадлари ва бозор иқтисодиѐти шароитида 

даромадлар таркибидаги ўзгаришлар.  

162. Давлат бюджети даромадларида тўғри солиқларнинг тутган ўрни. 

163. Давлат бюджети даромдларида эгри солиқларнинг тутган ўрни. 

164. Давлатнинг бюджет-солиқ сиѐсати ва унинг ҳозирги шароитдаги 

устувор йўналишлари. 

165. Ўзбекистон Республикаси бюджет тизимида маҳаллий бюджетларнинг 

тутган ўрни.  

 

 

 

 

Тузувчи:                                                   Маҳмудова Г.Р. 


